صفویه و احیاء سنت های ملی و باستانی
دکتر عباس سرافرازي* ،سارا سرحدي

**

چکیده
شاه اسماعيل صفوي بنيانگذار سلسله صفویه در ایران بود ،که مولفه هاي تشكيل این
حكومت را براساس مليت و قوميت قرار داد .حضور دو دشمن نواحي شرقي(ازبكان) و نواحي
غربي (عثماني) ضرورت توجه به حماسه هاي ملي را در ایران افزایش مي داد  ،با توجه به
ترکيب جمعيتي دولت صفویه که شامل دو گروه ترك و ایراني بود ،ضرورت احياء سنن ملي و
باستاني توسط شاهان صفو ي امري اجتناب ناپذیر به نظر مي رسيد ،تا عاملي جهت پيوند و
وفاق ملي بين این دو گروه گردد .دو گروهي که از نظر زبان و فرهنگ کامالً متمایز بودند .با
توجه به این امر که در همه ي جوامع ملت ها ،وقایع و حوادث سرنوشت ساز و خاص ملي و
قومي خود را جشن مي گيرند ،و اموري چون؛ چگونگي پيدایش انسان ،ساخته شدن وسایل و
ابزارها ،بنيانگذاري اعياد و سنت ها براي یك ملت حائز اهميت است و آن را گرامي مي دارد.
این مقاله بر آن است تا به بررسي عملكرد شاهان صفوي در جهت ایجاد پيوند ملي با رویكرد
به احياء سنن ملي و باستاني بپردازد .
واژگان کلیدی :پيوند ملي ،اعياد ،سنت ها ،شاهان صفوي

* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
** دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد شاهرودNegaarsarhaddi@yahoo.com .
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از دستاوردهاي مهم دولت صفویه در ایران بنيانگذاري یك دولت ملي ،تشكيالت سياسي این
سرزمين ،ثبات نسبي داخلي و حفظ و حراست از آن از شر دشمنان خارجي به خصوص ازبكان
در شرق و عثمانيان در غرب بود .در گام اول؛ نخستين عاملي که منجر به پيوند ملي بين
ترکيب جمعيتي ایران گردید ،عامل مذهب بود ،گرچه این امر ضروري بود اما کافي به نظر نمي
رسيد .شاهان صفوي با رویكرد جدیدي از ملي گرایي و احياء هویت ملي از طریق برپایي و
احياء سنن ملي و باستاني و برگزاري جشن ها و آیين هایي که ریشه در ایران باستان داشت،
سعي در ایجاد هم گرایي و وفاق ملي در ترکيب اجتماعي ایران نمودند ،اقدامات هر یك از
شاهان صفوي در این زمينه قابل تامل و اندیشه است .شاه اسماعيل صفوي و جانشينانش به
این نكته ،نظر داشتند .و به نظر مي رسد این امر عاملي در جهت تثبيت و تداوم این حكومت
در ایران گردید.
سلطنت شاه اسماعیل ( 811 -819هجری)
اسماعيل ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حسيني و معروف به شاه اسماعيل یكم  ،موسس سلسله
صفوي مي باشد  ،وي مذهب تشيع را به عنوان مذهب رسمي ایران انتخاب نمود که این امر
موجب ایجاد اگاهي بيشتري نسبت به هویت ملي ،و بدین طریق ایجاد دولت متمرکزتر و قوي
تر در ایران شد .روي کار آمدن شاه اسماعيل اینگونه بيان شده است.
فرازندۀ اختر کاویان (روملو )09 :4210.
فروزندۀ تاج و تخت کيان
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از مهمترین اقدامات شاه اسماعيل پس از تاجگذاري به سال  091هـ ق رسمي کردن مذهب
تشيع در ایران بود  .سایر حوادث زمان وي عبارتند از  :نبرد با الوند ميرزا و پيروزي بر او و نبرد
با سلطان مراد و فتح عراق عجم ،فارس کرمان و سرکوب متمردان عراق و فتح قالع آن
سرزمين ،پس از شكست شيبك خان اوزبك و فتح خراسان متوجه عراق شد .و در این راه با
هاتفي شاعر این عهد مالقات نمود و چند بيت از اشعار او را طالب گشت و چون آنها را مطبوع
یافت وي را به نظم فتوح شاهي مامور کرد( .صفا  )212 :4212 .هاتفي نظم کتاب تاریخ
حماسي را به تقليد شاهنامه فردوسي آغاز نمود( .برون  .بي تا  )1-1 :وي کتاب مزبور را به نام
شاهنامه حضرت شاه اسماعيل موسوم ساخت .هاتفي در حدود هزار بيت آن را به نظم آورد اما
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از دیگر اقدامات شاه اسماعيل مي توان به ا حياء نام قهرمانان ملي شاهنامه اشاره کرد .نام
فرزندان ذکورش عبارت بود از :طهماسب ميرزا ،القاص ميرزا ،ابوالفتح بهرام ميرزا و فرزندان اناث
وي ،خانش خانم ،پریخان خانم ،مهين بانو ،فرنگيس و زینب خانم( .روملو  )220 :4210 .در
بين اسامي فرزندان شاه اسماعيل به بررسي نام هایي مي پردازیم که یادآور قهرمانان حماسي و
ملي ایران در شاهنامه اند .از جمله؛ سام ميرزا؛ که در شاهنامه پسر نریمان (نيوم) ،پهلوان در بار
فریدون بود .فریدون در روزهاي آخر زندگيش ،منوچهر را به او سپرد .و او پهلوان دربار منوچهر
شد .در شاهنامه سام فرزند اسفندیار است .این فرد از کساني است که به هنگام فرار
خسروپرویز به آذربادگان از شيراز به او پيوست.
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توفيق اتمام نيافت( .صفا  )212 :4212 .شاعر دیگري به نام ميرزا قاسم قاسمي گونابادي نيز در
ای ن عهد دو منظومه به نام شهنامۀ ماضي در شرح سلطنت شاه اسماعيل و شهنامۀ نواب عالي
در تاریخ سلطنت شاه طهماسب سروده است( .صفا  )212 :4212 .این توجه شاه اسماعيل به
ثبت رویدادها و وقایع حماسي تنها به حمایت از هنرمندان عرصه ي ادبي منحصر نمي شد .با
NOORMAGSدر عهد شاه اسماعيل شاهد وقوع جنگ
افزایش تنش و اختالفات مذهبي با ترکان عثماني
چالدران بين دو کشور همسایه هستيم که این نبرد در عالم آرا این گونه توصيف شده است؛
دليران هر دو گروه بر یكدیگر ریخته از کثرت گردو غبار روي هوا تيره و تار گشت خاقان
سليمان شان در آن محرکه هولناك به نفس نفيس مباشر حرب گشته کارزاري کرد که ناسخ
دستان سام و اسفندیار گردید(.اسكندر بيك منشي ترکمان :4211 .ج  )12 ،4بر طبق تاریخ
کمياب شاه اسمعيل شعار جنگي لشكر صفویه به فارسي عبارت «جاوید باد ایران» بوده و جملۀ
ترکي که در ميدان جنگ استعمال مي شده ازا ین عبارت مفهوم مي گردد «صداي قربان
اولدیغم و صدق الدینم پيروم مرشدم»  (.برون  .بي تا )21 :؛ اما در اثناي همين نبرد نيز شاه
اسماعيل باتوجه به لطف و عالقه اي که به هنرمندان داشت  ،بهزاد نقاش و همكارش شاه
محمود نيشابوري خوشنویس مشهور را به جهت ترسي که از اتالف آن دو داشت پنهان کرد ،لذا
امر داد آن دو را در صندوقي نهادند و موقعي که جنگ تمام شد  .اول اندیشۀ شاه اطمينان بر
سالمتي آن دو استاد بود( .محمد حسن  )14-19 :4251 .بعد از این واقعه بود که فكر ایجاد
شاهنامه اي مصور ابتدا توسط شاه اسماعيل به مثابه بيانيه اقتدار صفوي شكل گرفت و سپس
تحت نظارت طهماسب جوان ادامه یافت) zaman.irwww.honare( .

بهرا م ميرزا ؛ نام او برگرفته از پسر شاپور بن شاپور است که پس از مرگ پدر به جایش نشست.
در جاي دیگراز شاهنامه ،از دالوران زمان بهرام گور که در حملۀ خاقان چين به ایران ،به دستور
بهرام گور همراه دیگر مبارزان براي دفاع از ایران فرستاده مي شود .ونيز در شاهنامه ،بهرام
آذرمهان از دانایان دربار هرمزد و بازمانده از دوره انوشيروان بود در بين نام دختران شاه
اسماعيل به اسم فرنگيس بر مي خوریم که در شاهنامه دختر افراسياب و زن دوم سياوش بود.
او پنج ماهه آبستن بود که سياوش کشته شد( .جهانگيري ،19 ،421 ،411 ،411 :4210 .
) 292
انتخاب این اسامي را نمي توان بي دليل و بدون هيچ هدف و منظوري تلقي کرد ،بلكه مي
توان گفت به احتمال زیاد شاه اسماعيل با حماسه هاي ملي آشنایي داشته و بي جهت نيست
که اسامي قهرمانان ،نام آشناي شاهنامه را براي فرزندان خویش برگزیده است .بدینوسيله مي
خواسته ب راي آنها عظمت و ابهتي قایل شود و نام هایي نه عمومي و همگاني براي فرزندانش
برگزیده باشد  .وفات او را مورخ عهد صفوي این گونه بيان مي دارد .چنانچه عادت قدیمه روزگار
غدار است هادم اللذات بر ملك حيات آن خسرو عهد و کيقباد زمان تاختن آورد و در عالم
جواني و عين لذات نفساني در مرحلۀ سي و هشتم تخت سلطنت و کامراني را وداع کرد.
(اسكندر بيك منشي ترکمان :4211 .ج) 15 ، 4
سلطنت شاه طهماسب ( 899- 811هجری )
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از زمرۀ شاهزادگان عاليشان شاه جمجاه جنت مكان اعز و ارشد اوالد واالنژاد و شایستۀ تخت
فيروز بخت کسري و کيقباد بود( .اسكندر بيك منشي ترکمان :4211 .ج )15 ،4بر اساس آنچه
از تواریخ این دوره مي توان دریافت ،این است که جشن نوروز ،همانند گذشته با شكوه تمام
برگزار مي شد .نكته اي که در دوران سلطنت شاه طهماسب قابل به ذکر است .پاره اي از
مكاتبات بين سلطان سليمان پا دشاه عثماني و شاه طهماسب است  .که دراین مكاتبات سلطان
سليمان شاه طهماسب را این گونه خطاب مي کند ؛ عالي حضرت گردون ،بسطت خورشيد،
افاضت برجيس ،سعادت کيوان ،مرتبت ثریا،منزلت دارا درایت جمشيد خصلت جم ،بخت
کسري تخت .
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قابل به ذکر است که شاه طهماسب نيز سلطان عثماني را باعناویني چون قيصر عالي افسر،
سليمان شأن ،پادشاه دارا ،سپاه اسكندر نشان ،خاقان فریدون حشمت ،جمشيد مقام،
خسروبهرام صولت منوچهر احتشام مي خواند .در جایي دیگر نيز این گونه خطاب مي کند .به
خدمت اعلي حضرت عالي رتبت متعالي منزلت گردون بسطت فریدون شوکت کيوان وقار فلك
اقتدار عالم پناهي شاهنشاهي ظل الهي اسكندر جاهي،خسرودارا راي خورشيد سریرخاقان
سليمان شأن جمشيد نظير ،سلطان الفراه و المجاهدین  ...کيخسرو زمان و شهنشاه کامران،
نوشيروان دوران .
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فریدون سطوت و کاوس شوکت
فلك رتبت خدیوتيرتدبير

نریمان هيبت و جمشيد فطنت
قمر طلعت شه بهرام شمشير

در سایر مكاتبات نيز سلطان سليمان شاه طهماسب را با القابي چون ،فریدون فر همایون اثر
خسرو ایران سكندر مكان ،آرایندۀ سریرسروري ،واالوالیت دارا ،درایت کاوس کياست هوشنگ
فراست.حاوي مفاخرکيخسرواني ،راوي مآثر جمشيد نشاني ،فيروز بخت کسري  ...شهریار
منوچهر نژاد اردشير صولت کيقباد شوکت محمدت مي نامند( .نوایي )191 :4259 .اگر چه
عداوت ایران و توران را که شاهنامه به تفصيل آن پرداخته است  ،هم ترك ها و هم ایرانيان به
خوبي مي دانستند ،سلطان سليم ،در مقدمه مكتوب مورخه آوریل  4541م (برابر با صفر )029
خود را به پادشاهان افسانۀ قدیم ایران مانند؛ فریدون،کيخسرو و دارا تشبيه کرده و حریف
ایراني خودشاه اسمعيل را افراسياب ترك خوانده است( .برون  .بي تا ) 21 :نكته ي قابل توجه
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در نامه اي دیگر؛ سلطان سليمان به شاه طهماسب در خصوص رفع شربت خانه و زجر و منع
ارباب فسق او را با این القاب مي خواند  ...حكومت شعار جمشيد خورشيد طلعت خاقان کيوان
منزلت داراي تاج و تخت  .داور فيروز بخت خسروفغفور فر ،شاه فریدون سير ،واسط عقد
بختياري  . ...همچنين در نامۀ شاه زاده سليم به شاه طهماسب نيز این عبارات دیده مي شود؛
به عنوان نمونه شاه زاده سليم شاه طهماسب را با این عبارات مي خواند  .حضرت عالي شان
تمامي مكان جمشيد نشان خورشيد عنوان کسري بنيان کيوان ایوان گيتي ستان ابوت مأب
فتوت نصاب سلطنت ایاب سعادت قباب سيادت انتساب کام بخش و کامياب و (نوایي :4259 .
 ...) 204 ،209 ،249 ،202 ،215و در ادامه ي نامه اشعاري بدین مضمون آمده است .

این است که در مكاتبات بين زنان از جمله نامه خواهر شاه طهماسب به خاصگي سلطان
(همسر سلطان سليمان) نيز استفاده و کاربرد اسامي ملي و مذهبي به چشم مي خورد .دراین
نامه این گونه آمده است  ...مشتري رتبت ناهيد منزلت فرنگيس حشمت زليخا سيرت مریم
عصمت خورشيد منقبت خجسته صفات حميده سمات ملكه الملكات فخرالنساء المطهرات
،بلقيس سليمان زمان و قيدافۀ دهر 4و اوان،رودابۀ عصر ودوران خاصگي سلطان( .نوایي :4259 .
 ) 212با بررسي این مكاتبات به وضوح دیده مي شود که ناميدن شاه ایران با اسامي ملي-
ميهني و حماسي عجين گشته و شاه طهماسب نيز سلطان سليمان را با همان اسامي ملي و
حماسي ایرانيان مورد خطاب قرار مي دهد که بي تردید از جانب هر دو شاه نامدار مورد
استقبال و پذیرش قرار گرفته علي رغم اینكه تاریخ هاي این دوره چهره اي کامالً مذهبي از
شاه طهماسب ارائه کرده اند اما دیده مي شود که وي به مسائل ملي و حماسي ایرانيان عالقه
ي خاصي از خودش نشان داده  ،و این را مي توان در پيگيري و اتمام مصور کردن شاهنامه که
از عهد پدرش آغاز شده بود مشاهده کرد .
سلطنت شاه عباس اول ( 1119 – 881هجری)
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شاه عباس در هرات دیده به جهان گشود ،هنگام والدت او پدرش محمد ميرزا حكومت هرات
داشت سال هاي کودکي عباس در همين تختگاه پرآوازه خراسان گذشت .هنگام دست یابي به
تاج وتخت صفویان  41سال داشت و به سعي امراي قزلباش خراسان به تخت نشست .امنيت
راه ها  ،ایجاد جاده هاي وسيع  ،ساخت بناهاي مختلف  ،تاسيس کاروانسراهاي متعدد ،رونق
اقتصادي از جمله ویژگي هاي ایران در زمان فرمانروایي وي مي باشد  .شاه عباس پس از پدرش
سلطان محمد خدابنده برتخت سلطنت تكيه زد .و در عالم آراي عباسي شروع این فرمانروایي
اینگونه آمده است:
مبارك باد بر تو تاج شهان
 :4211ج)511 ،2

که بر تست زیبنده تخت کيان (اسكندر بيگ منشي ترکمان.

وي حكومت صفوي را به اوج اقتدار و قدرت رسانيد .در زمان سلطنت وي توجه به آیين هاي
باستان از جمله برگزاري جشن نوروز به سان گذشته رواج داشت در عالم آرا آمده است که :در
GS
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 .1طبق روایات ملکه اندلس معاصر اسکندر بود .محمد معین  ،فرهنگ لغت ،ج ، 8ص. 2684
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دراین دوره به جشن دیگري به نام عيد آب پاشان یا عيد آبریزان نيز اشاره کرده اند  .چنين
روزي را تمام ایرانيان  ،بزرگان کشور و حتي شاه با بي خيالي مي گذرانند ،لباس شبيه لباس
مازندراني ها مي پوشند  ،نوعي کاله حقيرانه و بسيار تنگ و کوچك بر سر مي گذراند تا عمامه
شان خراب نشود که خيلي به آن اهميت مي دهند و با آستين هاي باالزده و دستان لخت به
کنار رودخانه یا محل خوش منظر ه ي دیگري که آب فراوان باشد مي روند و با نوعي سطل که
همراه دارند به اشاره ي شاه با رقص و خنده و دیوانه بازي و هزاران حرکات با نمك دیگر به
یكدیگر آب مي پاشند و چنان گرم این بازي مي شوند که در کار زیاده روي کرده و از روي
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سال هشتم جلوس شاه عباس که سال  4992هجري بود مراسم عيد نوروز را در گيالن برگزار
کرد بساط عيش و نشاط گسترانيد  ،و از صباح تارواح در مجلس بهشت آیين مقربان محفل ارم
تزیين جام ارغواني از دست 1
ساقيان زهره جبين کشيده صداي نوشانوش به گوش ساکنان فلك
اطلس پوش مي رسيد و مطربان خوش آهنگ و مغنيان تيز چنگ لحظه اي در کار خود درنگ
نمي نمودند و همچنين جميع مردم که در آن وقت مالزم رکاب نصرت انتساب بودند از خواص
و عوام و آقا و غالم به شرب مدام مشغول نموده در آن چند روز داد فراغت و خوشدلي دادند.
(اسكندر بيك منشي ترکمان :4211 .ج )111 ،2شاه نيز دراین روز تمام وزیران و تقریباً تمام
حكام ایاالت را به حضور مي پذیرفت .همچنين این عيد را با پوشانيدن جامه هاي نو و نوشيدن
و خوردن و گردش و تفریحات عادي گرامي مي دارند ( .دالواله )101 :4219 .مراسم دیگري
که در بهار و در فصل گل سرخ برگزار مي شد .نامش جشن گل سرخ است و تازماني که این
گل وجود دارد ادامه مي یابد  .این جشن نه تنها شامل رقص هایي بانواي سازهاي مختلف و
آواز هاي گ وناگون در شب و روز در بعضي اماکن عمومي و قهوه خانه هاست  .بلكه شامل دوره
گردي هاي داخل شهر هم مي شود .دراین دوره گردي ها تعدادي از نوجوانان ولگرد و معلوم
الحال که معموالً براي سرگرمي مشتریان در قهوه خانه ها مي رقصند در خيابان ها و محالت
اطراف ميدان به راه مي افتندو به همراه عده ي دیگري که طبق هایي پراز چراغ حمل مي
کنند ،به سرو روي عابران گل مي ریزند و از آنان پول مي گيرند در سایر محالت نيز مردان و
زنان در طول روز براي گردش در خارج از شهر اجتماع کرده غذا مي خورند و از روي شوخي به
یكدیگر گل سرخ پرتاب مي ک نند .شاید بنابه دالیلي بتوان گفت این جشن یادگاري از یك
جشن قدیمي به نام الهه گل است  .که در همين فصل برگزار مي شد( .دالواله -524 :4219 .
)522

خشم یا علل دیگر سطل هایشان را رها کرده و براي خيس کردن یكدیگر فقط دست ها را به
کار مي گيرند و هر کس دیگري را داخل آب مي اندازند و آن قدر دراین عمل خشونت به خرج
مي دهند که همه ساله چند نفر دراین جشن غرق مي شوند  ...در اصفهان مراسم این جشن در
کنار رودخانه و در نقطه اي که رودخانه خيابان چهارباغ را قطع مي کند و از زیر این پل عظيم
و باشكوه مي گذرد برگزارمي گردد( .دالواله  )092 :4219 .قابل به ذکر است که دربارۀپيدایش
آیين آبریزان داستان هاي گوناگون و زیبایي آورده شده که به گزارش افسانۀ کيخسرو مي
پردازیم ؛ منبع این گزارش شاهنامۀ فردوسي است .کيخسرو پس از جنگي طوالني با افراسياب
و کشتن او بر سر راه خان آذر 4بود که در درونش چنين دریافت که کارش دراین جهان
سرآمده است و باید که به جهان ایزدان پيوندد.بي درنگ درم و دینار بسياري به موبدان
وتهيدستان بخشيد و به سراسر کشور پيام داد که دست از تخت شاهي مي کشد سپس آنگاه :
ز بهر پرستش سروتن بشست

به شمع خرد راه یزدان بجست

شب و روز یك هفته بر جاي بود

تن آنجا و جانش دگر جاي بود

سران سپاه و بزرگان دربار ،به یاد کيكاووس از دیوانه شدن او در اندیشه شدند  .که مبادا بخواهد
از آسمان بگذرد  ،همه گردش اختران بشمرد  ...و کوشيدند تا او را از راي خود برگردانند  ،نشد.
کيخسرو آن چنان در نيایش بود که خوابش برد.
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چنان دید در خواب کورا به گوش

نهفته بگفتي خجسته سروش

اگر زین جهان تيز بشتافتي

کنون آنچ جستي همه یافتي

چو بيدار شد رنجدیده زخواب

زخوي دید جاي پرستش پر آب

بزرگان باز به اندرز او نشستند و تنها این جواب شنيدند:
سحر گه مرا چشم نغنود دوش

زیزدان بيامد خجسته سروش

که برساز کامد گه رفتنت

درآمد نژندي وناخفتنت

.2به گمان منظور آتشکده آذر گشنسب در نزدیکی دریاچه چیچست است .پورداوود  ،یشت ها  ،ج ، 4ص. 432
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بدین پنج هفته که من روز و شب

همي بآفرین برگشادم دولب

بدان تا جهاندار یزدان پاك

رهاند مرا زین غم تيره خاك

شدم سير زین لشكر و تاج و تخت

سبك بازگشتم و بستيم رخت

بخواهم که تازین سراي سپنج

گذر یابم و دورمانم زرنج

سفيراسپانيا نيز در مورد برگزاري جشن آب پاشان در زمان شاه عباس این گونه گزارش مي
دهد  ،از قرن ها پيش در برخي از روزهاي ماه ژویه ( برابر با خردادماه ) دراین مكان جشني برپا
مي شود  ...دراین جشن همه ي اهالي شهر ،از هر مليت و مقام – به استثناي زن ها که اگر چه
طبق معمول در حجاب اند مي توانند از باالترین قسمت پل تماشاگر بازي ها و تفریحات باشند
– بدون تفاوت و بي آنكه هنر و استعداد معيني الزم باشد  .براثر یك اعالم عمومي ،گرد مي
آیند  .دراین روزها مردها لباسي بسيار زشت که به لباس معمولي آنان هيچگونه شباهتي نداشت
برتن کرده بودند .این لباس عبارت بود از باالپوش آستين گشاد و بسيار کوتاه و بدون چين،
باشل واري بسيار تنگ تقریباً شبيه شلوار دلقك ها یا بازیگران نمایش هاي خنده دار ما  .به جاي
عمامه نوعي شب کاله برسرداشتند که بيمي از خراب شدن آن نداشته باشند  .چنانكه همگان
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سپس به نامداران و سپاهيان سفارش هاي درخورد کرد و جانشين تاج و تخت برگزید .سپاه راه
افتاد و توس و گيو و بيژن و فریبرز همراه کيخسرو ماندند کيخسرو با دیدن چشمۀ آب فرمان
به ماندن داد و افزود جز آن شب دیگر کسي او را نخواهد دید .زیرا با سرزدن خورشيد او با
سروش آشنا خواهد شد  .چون بهري از شب تيره اندرچميد کيخسرو در آب روشن چشمه
سروتن بشست و در نهان .زند و اوستا بخواند و سپس تا جاودان با ناموران همراهش بدرودگفت.
پس آن شب چون خورشيد بردميد .کيخسرو ناپدید شد  ..ابوریحان در آثار الباقيه عن القرون
الخاليه افزوده برگزارش فردوسي  ،مي آورد که بيژن برچهرۀ کيخسرو که کنار چشمه خفته بود
– آب پاشيده تا خسرو چشم گشود .از این است که ایرانيان با مهري که به کيخسرودارند .از آن
پس در تيرماه که این داستان رفته بود .به سرو روي یكدیگر آب مي پاشند .آگاهي پيشاپيش
کيخسرو از پيوستنش به ایزدان  ،آدمي را به یاد افسانه اي در پيوند با عارفان وصوفيان مي
اندازد .و به راستي کيخسرو پارسا و پرهيزگار در ميان پرستندگان اهورا مزدا همان اندازه
ارجمند است،که صوفيان و عارفان نامدار در ميان مسلمانان( .رجبي )12-19 :4215 .
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به قياس روزهاي معمول شبيه افرادي نقابدار و مضحك شده بودند  .آنها با همين تجهيزات
خودرا به آب مي زدند و چون در آن موقع سال آب کم و قابل عبور است در طرفه العيني بستر
رودخانه از آن گونه سرو ریخت ها پوشيده شد  .هر یك از شرکت کنندگان ظرفي از مس یا
برنج یا روي در دست داشتند که آن را پر از آب مي کردند و محتوا ظرف را با فشار به سوي
دیگران مي پاشيدند و گاهي ظرف پر آب را به سوي یكدیگر مي انداختند چنانكه سر بسياري
از آنها مي شكست و برخي بر اثر این ضربات جابه جا کشته مي شدند( .فيگویروآ-215 :4212 .
 ) 211سایر سرگرمي ها که به ویژه در اصفهان بسياردیده مي شد گردآمدن مردم از طبقات
مختلف در قهوه خانه ها و ميخانه ه ا و شربت خانه ها بوده است  .دراین جاي هاي آرامش و
شادکامي همۀ مردم از اهل ادب و هنر و تجارت و سوداگري و سماع و شراب ،با هم وعدۀ دیدار
داشتند و حتي گاه  ،شاه عباس با بزرگان درگاه یا بابعضي از سفيران در آنها حاضر مي شد .
دراین جایهاي هم گروهي شاهنامه خوانان و داستان گزاران داستان هاي ملي ایران را براي
حاضران روایت مي کردند و قصه خوانان و دفتر نویسان برخي از آنها را تدوین مي نمودند واز
این روست که بسياري از داستان هاي موجودما ،از انواع مختلف ،تحریر شده و کتابت آن زمان
است ،نوازندگي و آواز خواني (گویندگي) هم از ویژگي هاي این مكان ها بود .وبه همين سبب
در آن روزگار گروهي از نوازندگان و گویندگان استاد شهرت یافتند که درشهرهاي بزرگ به سر
مي برده و به مجلس هاي ثروتمندان یا در جاي هاي آسایش و آرامش همگاني آمد و شد
داشتند( .صفا  :4214 .ج )11-12 ، 5شاه عباس گاه ميهمانان عاليقدر و سفيران بيگانه را نيز با
خود به قهوه خانه مي برد واز ایشان در آنجا پذیرایي مي کرد .از آن جمله در شب پنجشنبۀ
هفتم رجب سال  4921خان عالم سفير نورالدین محمد جهانگير ،پادشاه هندوستان ،ودن
گارسيا سفير فيليپ سوم پادشاه اسپاني و سفيران عثماني و دولت مسكوي (روسيه) و جمعي از
کشيشان عيسوي را با خود به یكي از قهوه خانه هاي ميدان نقش جهان اصفهان برده( .فلسفي.
 ) 212 :4222سياح اروپایي دیگري از اجراي این گونه برنامه ها این طور گزارش مي دهد .
اصوالً ضيافت هاي مردم مشرق زمين از بامداد تاشامگاه ادامه دارد و ميهمانان در طول این
مدت اوقات خود را به کشيدن چپق و قليان و حرف زدن و خواب پس از ناهار و نماز جماعت
،به شنيدن یا خواندن اشعار حماسي که خوانندگان خوش آواز مي خوانند ،مي گذرانند .این
خوانندگان اشعاري که شارح جنگ ها و پيروزمندي هاي پادشاهان و پهلوانان و سرداران نامور
باستان ایران است و همه مانند آثار همر حماسي است( .شاردن :4211 .ج )119 ، 2شاه با
شكوه بيشتري نوروز را نيز جشن مي گرفت و در آغاز سال بارعام داده بسياري از اعيان و امرا و
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حكام والیات هدایاي گرانبهایي به شاه تقدیم مي کردند و به این ترتيب خزانه شاه رونقي تازه
مي گرفت( .جعفریان )225 :4211 .رسم تقدیم هدیه  ،سنتي دیرینه است چنان که
فيلوسترات مي نویسد از زمان هاي قدیم پادشاهان ماد هرگز بدون دریافت هدیه کسي را نمي
پذیرفتند .دراین جا شاه از روي تفاخر آوردن هدیه را اجبار مي کند و برداشتش این است که
عظمت و شكوه شاهان بر دریافت هدایاي فراوان از زیردستان مبتني است .وزیردستان با تقدیم
آن بندگي و اطاعت خویش را نشان مي دهند( .دالواله )151 :4219 .این سفير در خصوص
صحبت و معاشرت شاه مي نویسد؛ گزنفون مي نویسد در قدیم کوروش کبير نيز چنين رفتاري
داشت و در جشن ها به طور خودماني شوخي و صحبت مي کرد و حرف هاي خنده دار مي زد.
حتي در ادوار مختلف بسياري از شاهان بزرگ و سرداران ازاین قاعده مستثني نبوده اند.
(دالواله  ) 112 :4219.باید توجه داشت که احياي آیين ها و سنن گذشته ي ایران باستان
حتي از دیدسياحا ن و سفيران اروپایي درایران پنهان نمانده و هر کدام از آنان به برپایي و
اجراي برخي از رسوم پيشينيان توسط شاهان صفوي بعضاً به تفصيل سخن رانده اند که به نظر
مي رسد سهم شاه عباس اول نسبت به سایر پادشاهان صفوي بيشتر بوده است .حمایت شاه
عباس از شاعران این عهد ،دو اثر حماسي را برجاي گذارده،که یكي جنگ نامه کشم از قدري
نام شاعري است که در خصوص فتح قلعه ي قشم در زمان شاه عباس سروده شده است .و
دیگري فتح نامه عباس نامدار یا شاهنامه صادقي از صادق افشار متخلص به صادقي شاعر
عهدشاه عباس صفوي و راجع به وقایع ایران از جلوس شاه اسمعيل ثاني و قتل شاهزادگان
صفوي تا اواخر عهد شاه عباس کبير است( .صفا ) 211-212 :4212 .

دوران سلطنت شاه عباس دوم در آسایش و آرامش گذشت.کشاورزي و صنعت توسعه و رواج
بسيار یافت .زیرا خود شاه نيز در اصالحات داخلي و تشویق صنایع و ایجاد ابنيه سعي فراوان
داشت .یكي از ویژگي هاي عمده سلطنت عباس دوم توجه مستمر او به امور دولتي بود.
(کمبریج )442 :4211 .اما باید توجه داشت که او در اوقاتي که خاطر از تنسيق امور جهانگيري
و جهانداري فراغت حاصل نموده  ،طالب قرار و آرام مي باشد  .به شنيدن داستان هاي باستاني و
استماع شرح اطوار و آثار سالطين سلف که آبادي علوي و امهات سفلي را فرزندان خلف اند.
اوقات شریف صرف مي نمایند( .وحيد قزویني )110 :4212 .اعليحضرت ظل الهي که محيي
مراسم کسري و جم است ( .وحيد قزویني )509-510 :4212 .نمونه اي از برگزاري مراسم
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سلطنت شاه عباس دوم ( 1199 – 1191هجری )

باستاني زمان وي این گونه بيان گردیده است ؛ لهذا به مقتضاي رسم باستان و طریق پيشينيان
در هر سال ،گرمي هنگامۀ جشن سپند ،سویداي قلوب عشرت دوستان را سپند آتش شوق مي
گرداند و آوازۀ عشرت و سرور گوش ناهيد مي رساند و طریق گرم کردن این هنگامه آن است
که در هر سال روز اول ماه اسفند ار ،سد منافذ و مداخل اسواق کرده شب و صلي در عين روز
روشن ظاهر مي سازند و بساط عيش و نشاط درهر یك از دکاکين مي اندازند( .کمبریج:4211 .
422و)521
شاه صفی دوم () 1111-1199
از بزرگترین خوشبختي هاي شاه سلي مان (صفي دوم) این است که در عصر او همسایگان
خارجي ایران هيچكدام قدرت و قوتي که آنها را به قصد تعرض و تهاجم به ایران بيندازد
نداشتند و همه یا گرفتار ویا سرگرم به اموري دیگر بودند به همين جهت در تمام مدت
حكومت شاه سليمان واقعه خارجي مهمي براي ایران روي نداد ودوره پادشاهي او با فراغت
گذشت.او نه تنها فاقد تجربه و مشق مملكتداري بود ،بلكه حتي آن صفات عاليه انساني را هم
که پدرش دارا بود ،نداشت .شاید تنها صفت مثبت سليمان هواداري از هنرها مخصوصاً هنر
نقاشي و آثار نگارگران باشد خود او از خبرگان برجسته هنري بود  .البته اگر حمایت مستقيم و
غير مستقيم او از آثار بي همتاي سه نقاش چيره دست اواخر سده یازدهم  /هفدهم یعني
عليقلي جبه دار ،محمدزمان و معين مصور درست باشد و ظاهراً درست هم هست .
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سليمان از یك سو به هواداري از شيوه سنتي نقاشي معين مصور و از دیگر سو به طرفداري از
گرایش هاي جدیدي پرداخت که الهام گيري از نقاشي غربي در آثار عليقلي جبه دار و محمد
زمان پدید اورده بود  .یكي از نمونه هاي افراطي سبك مختلط نگاره اي هست که به نسخه
نظامي کتابخانه بریتانيا افزوده شده و بهرام را در حال مصاحبت با شاهزاده خانمي نشان مي
دهد  .شاهزاده خانم و یكي از ندیمه ها جامعه اروپایي به تن دارد .جائيكه بهرام لباس شاه آن
زمان را پوشيده است  .از آنجا که این کار یك سفارش درباري بوده مي توان این نظر را پيش
کشيد که این سبك دو رگه مورد عنایت سليقه شخصي شاه سليمان بوده است( .کمبریج.
 )520 :4211آنچه حائز اهميت است موضوع نقاشي مي باشد که ناشي از توجه شاه به
پادشاهان باستاني است که حتي با تلفيق هنر نقاشي غربي همچنان پایدار مانده است  .قابل به
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ذکر است که آخرین اثر نقاشي به جا مانده عهد صفوي اثر محمدعلي فرزندمحمد زمان است
که آخرین نوروزشاه سلطان حسين را ترسيم کرده است.
نتیجه گیری
صفویان به سال  091ه.ق در ایران دست به تاسيس حكومتي زدند که شالوده هاي اصلي آن را
دیانت و مليت تشكيل مي داد .شاه اسماعيل صفوي بنيانگذار این سلسله جهت ایجاد وحدت
ملي در ایران؛ مذهب تشيع را رسميت بخشيد .او و جانشينانش بر آن بودند تا پيوندهاي ملي را
در ایران مستحكم تر کنند ،تا جامعه ي آن روز وجوه مشترك بيشتري جهت همدلي و اتحادي
ناگسستني داشته باشد.حضور دو دشمن همسایه در نواحي شرقي و غربي ایران لزوم حسن
ميهن دوستي و وطن پرستي را در ایران بيش از پيش طلب مي کرد .تقویت روحيه ي
جوانمرد ي و جنگاوري در ميدان نبردها تنها با انگيزه ي مذهبي تحقق پيدا نمي کرد.

421

NOORMAGS

به نظر مي رسد رویكرد شاهان صفوي به احياء سنت ها ،آیين ها و جشن هاي ایران باستان،
جزء تقویت روحيه ي ملي و احياء هویت ایراني در جهت ایجاد وحدت هر چه بيشتر مردم ایران
زمين ،پس از یك دوره ي فترت و پشت سرگذاشتن قتل و غارت مغوالن و تيموریان دليل
دیگري نمي تواند داشته باشد.
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ــ اسكندر بيك منشي ترکمان ،عالم آراي عباسي ،مصحح محمد اسماعيل رضواني ،تهران:
دنياي کتاب  ،ج  4و .4211 ،2
ــ برون ،ادوارد ،تاریخ ادبيات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر ،ترجمه رشيد یاسمي ،بي
جا ،بي تا ،چاپ دوم .
ــ برون ،ادوارد ،گلزار ادبيات ایران در عصر سالطين صفوي ،ترجمه سيف پورفاطمي ،اصفهان،
مطبعه سعادت ،بي تا .
ــ جعفریان ،رسول ،صفویه از ظهور تا زوال ،تهران :موسسه فرهنگي دانش و اندیشه ي معاصر،
.4211
GS
RMA
NOO
ــ جهانگيري ،علي ،فرهنگ نام هاي شاهنامه ،تهران ،انتشارات برگ .4210،
ــ دانشگاه کمبریج ،تاریخ ایران دوره صفویان ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :جامي  ،4211،چاپ
چهارم .
ــ دالواله ،پيترو ،سفرنامه پيترو دالواله ،ترجمه محمود بهفروزي ،تهران ،نشرقطره.4219 ،
ــ رجبي ،پرویز ،جشن هاي ایراني ،تهران :انتشارات فرزین.4215،
ــ روملو ،حسن ،احسن التواریخ ،مصحح عبدالحسين نوایي ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.4210،
ــ شاردن ،ژان ،سفرنامه شاردن ،ترجمه اقبال یغمایي  ،تهران  :انتشارات طوس  ، 4211،ج دوم
ــ صفا ،ذبيح اهلل ،تاریخ ادبيات در ایران و در قلمرو زبان پارسي ،تهران :انتشارات
فردوس ،4214،ج پنجم.
ــ صفا ،ذبيح اهلل ،حماسه سرایي در ایران ،تهران :اميرکبير.4212 ،
ــ فلسفي ،نصراهلل«تاریخ قهوه و قهوه خانه» مجله ي سخن ،دوره /5سال چهارم ،4222 :صص
.211- 251
ــ فيگوئروآ ،دن گارسيا دسيلوا ،سياحتنامه فيگوئروا ،ترجمه غالمرضاسميعي ،تهران :نشرنو،
.4212
ــ محمدحسن ،زکي ،تاریخ نقاشي در ایران ،ترجمه ابولقاسم سحاب ،تهران :چاپ سحاب،
.4251
ــ نوایي ،عبدالحسين ،اسناد و مكاتبات تاریخي همراه با یادداشت هاي تفصيلي ،بي جا،
انتشارات بنياد فرهنگ ایران.4259،
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ــ وحيدقزویني ،ميرزامحمدطاهر ،تاریخ جهان آراي عباسي ،مصحح سعيد ميرصادق ،تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.4212 ،
ــ هنر زمان(،چهاردهم اردیبهشت :)49:20/09شاهنامه شاه طهماسبي.
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